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Aktuálně
Den za dnem
10. ledna
Dva vedoucí pracovníci na ministerstvu spravedlnosti přišli o křeslo.
Na seznam soudců a žalobců s komunistickou minulostí se totiž omylem dostalo 25 jmen, která tam nepatří. ● Všech dvanáct členů umělecké skupiny Ztohoven čelí
obvinění. Nechali si pro výstavu Občan K. udělat občanské průkazy s pozměněnými fotografiemi. „Uvedli úředníky v omyl,“ vysvětlila
trestní podstatu jejich uměleckého díla policejní mluvčí Andrea Zoulová. ● A ještě jeden
omyl: klimatologická vize, že letošní zima
bude nejchladnější za posledních tisíc let, se
ukazuje jako nepravdivá, vysledovali meteorologové.
11. ledna
„Ani po hodině čekání před ordinací
se nerozčilují a svého doktora mají
rádi,“ popsala povahu českých pacientů Romana Žatecká, šéfka portálu Ordinace.cz, který provedl mezi pacienty průzkum.
● Tající sníh zvedl hladiny řek. Zaplavena byla
například chatová osada v Černošicích u Prahy
a z řady sklepů se musela čerpat voda. ● Tuzemští vodohospodáři zaostávají v čerpání evropských dotací za svými kolegy z jiných zemí
EU, posteskl si šéf Sdružení oboru vodovodů
a kanalizací ČR František Barák. Doposud vyčerpali pouze 9,4 procenta z téměř 50 miliard
korun, jež mohou v letech 2007 až 2013 získat.

▲

12. ledna
K 502 lidem starším sta let by letos mělo přibýt dalších 411, informovala Česká správa sociálního zabezpečení.
● Justice otevřela bezprecedentní případ –
v Praze 3 se začala zpovídat z těžkého ublížení
na zdraví z nedbalosti šéfka Unie porodních
asistentek Ivana Königsmarková, neboť domácí porod, který vedla, skončil nevratným
a těžkým poškozením mozku novorozence. ●
Policisté raději změřili sílu ledu na Zámeckém rybníku u Chlumce na Ústecku, aby si
ověřili, že se tamní bruslaři nepropadnou.

Měření ledu na rybníku u Chlumce.
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KAŽDÝ DRUHÝ
NA TO NEMÁ.

V českých domovech pro seniory
žije přes 38 000 lidí.
Nedoplatky za pobyt
má podle odhadů až
polovina z nich.
Ilustrační foto.

Stát prověří seniory
Důchodci si připlatí za pobyt v domovech pro seniory. Úředníci se podívají na jejich úspory, majetky… A pokud ani pak nebudou mít senioři
dostatek prostředků, vypomohou jejich děti.

M

inisterstvo práce a sociálních věcí
chystá změnu financování sociálních služeb. Už teď je jedno
jisté – obyvatelé domovů důchodců si připlatí. A aby bylo jasné , kolik, stát prověří
jejich majetkové poměry. Bude si zjišťovat,
zda nemají úspory či nemovitosti, které
by s úhradou mohly pomoci.
„Žadatel o příspěvek na bydlení v domově seniorů si dojde na úřad práce,
který posoudí jeho situaci. Tedy jaká je
potřeba dávek a jaké jsou majetkové poměry. Podle toho se určí, jak vysoká bude
ta která dávka a kolik si bude muset člověk, popřípadě jeho rodina, hradit sám,“
popisuje šéf oddělení koncepce financování sociálních služeb ministerstva práce
Radek Suda. Podobný postup už se využívá například v sousedním Německu.

Utajené úspory

Majetkový test je podle prezidenta Asociace poskytovatelů sociálních služeb
ČR Jiřího Horeckého zapotřebí. Někteří
důchodci totiž mají naspořené nemalé
částky, někdy vedle toho i vlastní, či dokonce pronajímají nemovitost. „A stát přitom nyní zcela hradí jejich péči a na pobyt a stravu si jen přispívají, ačkoli peníze mají. Ale dávají je dětem a vnoučatům stejně jako svůj majetek, který by se
na úhradu za pobyt dal využít,“ nelíbí se
Horeckému.
Provozovat domovy pro seniory se většině zřizovatelů nevyplatí. Jednak ceny za
služby reguluje stát, jednak domovy nesmějí odmítnout důchodce, kteří na pobyt nemají. Seniorům musí navíc ještě

ze zákona po zaplacení pobytu a stravy
zbýt z důchodu patnáct procent na léky
a další nezbytnosti, takže zřizovatel na
takového klienta doplácí.
To je příklad dvaaosmdesátiletého
Františka z Ostravska, který pobírá velmi
nízký důchod: 8040 korun měsíčně. Jenom pobyt a strava v „jeho“ domově však
stojí 8500. Z toho on platí něco málo přes
6800 korun. Se zbývající více než pětinou nákladů se musí zařízení nějak vypořádat samo. Zmíněný příklad ale zdaleka není výjimečný. Podle odhadu domovů má u nich nedoplatky až polovina
z 38 tisíc seniorů, kteří v Česku využívají
jejich služeb.

Alimenty na rodiče

Kolik činí součet všech nedoplatků, hrazených z veřejných peněz, jež na provoz
většiny českých penzionů pro seniory putují, se centrálně neeviduje. Jde pravděpodobně o desítky milionů ročně. A právě
s tím má pomoci nový systém majetkových testů pro adepty o péči v penzionu
pro seniory. A když se zjistí, že na pobyt
opravdu nemají?
Ministerstvo plánuje zapojit do výdajů
jejich potomky. „Nemůžeme chtít, aby
stát nahrazoval v této funkci rodinu. Je to
vždy primárně její úkol, postarat se o své
členy. Stát má pomoci tam, kde není rodina schopna plnohodnotně a z objektivních příčin svoji funkci zastat,“ myslí si
ministr sociálních věcí Jaromír Drábek.
Vyživovací povinnost dětí vůči rodičům je už teď součástí zákona o rodině.
Je to však paragraf, který se na rozdíl od
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Chudí rodiče? Exekuce pro děti

Z

a důchodce, kteří se odstěhují do domova
pro seniory a nebudou mít dostatek prostředků (ať už proto, že svůj majetek převedli na
potomky, nebo jsou skutečně nemajetní, bez
úspor, nemovitostí a podobně), mají platit jejich
děti. Chce to zavést ministerstvo práce a sociálních věcí. Stát podá pomocnou ruku až jako poslední v řadě. Pokud potomci náklady nést odmítnou, přijde ke slovu soud a vyměří jim výživné. Nebudou-li platit ani poté, přijde exekutor.
Podobné soudní verdikty zná Česko už
dnes, ale je jich poskrovnu – loni od ledna do
listopadu vyměřil soud dvaadvaceti dětem, aby
platily svým rodičům výživné. V roce 2009 to
bylo 35 případů, rok předtím šestnáct. Příkladem je třeba paní Jarmila z Prahy (77). Svým
dvěma dětem darovala rodinný domek v hodnotě dvou milionů korun a odstěhovala se do
domova důchodců. Důchod ale stačil jen na za-

placení ubytování. Na stravu a další nezbytnosti
jí zbývalo pouhých 1200 Kč. Jarmila požádala
potomky, aby jí měsíčně přispívali čtyřmi tisíci.
Odmítli, a tak se obrátila na soud. Ten následně
určil dceři a synovi posílat jí 2500 Kč (syn bydlí
v domku po matce a bere 24 tisíc čistého měsíčně, dcera pobírá invalidní důchod).
Otázkou zůstává, zda napříště budou soudy
tak jako dosud rozhodovat jen tehdy, pokud na
své potomky podá žalobu rodič (což je právě potíž, čeští senioři se k tomu uchylují zřídkakdy –
z rodinných důvodů, z obavy, že v případě prohry zaplatí soudní výlohy, nebo prostě proto, že
to starší lidé považují za příliš náročné). Ministerstvo zvažuje, zda nezavést, aby peníze od
dětí vymáhal stát. Popřípadě by se soudům
mohlo předejít: rodina by musela dokládat, že
prostředky na výpomoc rodičům skutečně
nemá.
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ROZHODUJE
SOUD. Dvěma

desítkám dospělých a výdělečně
činných dětí loni
soudy nařídily,
aby svým rodičům platily alimenty.
vyživovací povinnosti rodičů vůči dětem
takřka nevyužívá. Soudy rozhodují jen
pár desítek takových případů ročně, na
rozdíl od tisíců případů výživného, které
musí rodiče platit na děti. „Důvodem je,
že v našich podmínkách nemá tento institut tradici. Obecně se má za to, že seniory
dostatečně zabezpečuje stát prostřednictvím důchodů, což je postoj z dob socialismu,“ poukazuje specialista na rodinné
právo a výživné Miroslav Zeman.
Přitom například v zemích na jihu Evropy, jako je Španělsko či Itálie, je naprosto běžné, že rodiče ke stáru zabezpečují
jejich děti. Podle Sudy jde o vytažení kostlivce ze skříně české společnosti, kde je
běžné, že rodiče spoří celou dobu svého
ekonomicky aktivního života svým třeba
i dospělým dětem, které ale pak už nejsou připraveny jim jejich péči oplatit stejným. Novela zákona o sociálních službách, která má podle ministra Drábka

Foto: 1, 4 ČTK, 2 PROFIMEDIA, 3 Karel Šanda

doiory
lidí.
obyt
ů až
ich.
oto.

■

▲

UHÝ
MÁ.

Den za dnem
13. ledna
Doc. JUDr. Robert Fico, CSc. Tak
se jmenuje busta od slovenského
sochaře Dalibora Bači, která loni
v srpnu způsobila poprask v Bratislavě a nyní
je vystavena v pražské MeetFactory. ● Také
na beskydských Pustevnách začaly růst sochy, je jich ovšem víc a jsou z ledu a sněhu.
Začal totiž další ročník Sněhového království.
„Tady na Radhošti moc žen není, tak jsme se
rozhodli jednu přidat. Bude to paní Radegastová,“ prozradil jeden z tvůrců Igor Kalina. ●
V Berouně oslavili narozeniny večerníčkoví
medvědi Matěj, Vojta a Kuba. Hrozen vína
jim vlastnoručně nabídl ministr kultury Jiří
Besser.
14. ledna
Vazební věznici na Pankráci opustil
ukrajinský exministr Bohdan Danylyšyn. Doma sice čelí obvinění ze
zneužívání pravomocí při sjednávání státních
zakázek, ale Česko se na věc dívá jinak. Udělilo mu politický azyl. ● Naopak v aféře
údajně zmanipulované armádní zakázky na
nákup nákladních automobilů Tatra přituhuje.
Kromě exministra obrany Martina Bartáka
jsou podle policie podezřelí ještě další dva
lidé: představitel společnosti Praga Petr Ptáček a podnikatel zajišťující zbrojní zakázky Michal Smrž. ● Déšť a tající sníh zvedl hladiny
řek natolik, že západ a sever Čech hlásil na
mnoha místech třetí, tedy nejvyšší stupeň povodňové aktivity.

Evakuace na Ohři.

vstoupit v platnost v roce 2013, má ambici tuto praxi změnit.

Dobré mravy

Podle čeho se bude výměra výživného na rodiče stanovovat? Nebude se to příliš lišit od
současné praxe, kdy soud v prvé řadě zajímá, jaká je životní úroveň potomka, dále
kolik vlastních dětí musí živit a jaký mají
mezi sebou rodiče a jejich děti vztah. „Pokud
tedy děti mají průměrný příjem a další vyživovací povinnost například ke svým dvěma
dětem a po úhradě nutných nákladů rodině
nezbývá ani nutné minimum, tak soud výživné nepřizná,“ popisuje nynější praxi právník Zeman. Soud může vyživovací povinnost
zamítnout i v případě, kdy se rodič s dětmi
vlastní vinou nestýkal, nestaral se o ně či se
na nich jiným způsobem provinil. Senior
pak nemá právo podporu od svých dětí vyžadovat – jak říká zákon, bylo by to „v rozporu s dobrými mravy“.
Iva Vokurková ■
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Tento týden
V pondělí jmenuje prezident Václav Klaus novým ministrem životního prostředí Tomáše
Chalupu z ODS.
Gynekolog Miroslav Grund stane v úterý před
ústeckým soudem: je obviněn, že znásilnil
svoji pacientku.
Šéf Nejvyššího kontrolního úřadu František
Dohnal bude v pátek přesvědčovat pražské
soudce, že když si užíval luxusní bydlení za
státní peníze, nedopustil se trestného činu.
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